
Kansallisooppera ja Kansallisbaletti juhlivat Sibeliusta

Kansallisooppera osallistuu Jean Sibeliuksen 150-vuotisjuhlintaan Tero Saarisen
suurtuotannolla Kullervo sekä satumaisella Roald Dahl -konsertilla, jota katsomaan kutsutaan
4 000 helsinkiläistä 4.-luokkalaista. Myös uusi koululaisooppera Jannen salaisuus kertoo
Sibeliuksesta.

Suomen Kansallisooppera osallistuu Jean Sibeliuksen syntymän 150-vuotisjuhlien viettoon kolmella eri teoksella. Juhlavuoden suurin panostus on Tero
Saarisen suurimuotoinen Kullervo, joka kantaesitetään 13.2. päänäyttämöllä. Sibeliuksen säveltämä kalevalainen tragedia herää uuteen eloon, kun
vahvasta liikekielestään ja kokonaisvaltaisesta visualisoinnistaan tunnettu Saarinen tarttuu ristiriitojen repimän miehen kohtaloon. Näyttämöllä
Kansallisbaletin ja Tero Saarinen Companyn tanssijat kohtaavat Kansallisoopperan kuoron ja Helsingin filharmonisen kuoron miehet sekä
Kansallisoopperan laulusolisteja. Kapellimestarina vuorottelevat Jukka-Pekka Saraste ja Pietari Inkinen. Lavastuksen ja valaistuksen suunnittelee Mikki
Kunttu ja puvut Erika Turunen. Kullervo on Kansallisoopperan ja Tero Saarinen Companyn yhteistuotanto.

Kaikki Helsingin 4.-luokkalaiset saavat kutsun konserttiin

Rakastettu lastenkirjailija Roald Dahl ja näyttämömusiikin mestari Sibelius kohtaavat toukokuussa koko perheelle suunnatussa, suomeksi kerrotussa
Satumainen Sibelius -konsertissa. Tarinassa Ville kohtaa metsässä vaarallisen olion ja päätyy puissa asuvien pikkuruisten ihmisten, tynkätyisten vieraaksi.
Tarinaa lapsuudesta, pelkojen voittamisesta ja yhteydestä luontoon siivittää Sibeliuksen mahtava Tapiola, mielikuvituksekas Myrsky sekä otteet sinfonioista
ja muista teoksista. Oopperan orkesteria johtaa Anu Tali, ja kertojana on näyttelijä Timo Torikka. Visualisoidun konsertin ohjaa Juulia Tapola,
lavastuksen suunnittelee Anna Kontek ja valaistuksen Olli-Pekka Koivunen.

Päänäyttämöllä nähdään 7.5. alkaen viisi esitystä, joista kaksi on myynnissä suurelle yleisölle ja kolme täyttyy Helsingin koulujen 4.-luokkalaisista.
Juhlavuoden kunniaksi Kansallisooppera tarjoaa konserttielämyksen yhteensä noin 4 000 koululaiselle opettajineen. Kutsut ja ilmoittautumisohjeet kaikille
Helsingin kouluille lähtevät marraskuun aikana.

Koululaiset esittävät Sibeliuksen lapsuudesta kertovan oopperan

Maaliskuussa kantaesitetään Kansallisoopperan kuudes koululaisooppera, Olli Kortekankaan säveltämä Jannen salaisuus. Teoksen esittävät espoolaisen
Jousenkaaren koulun oppilaat ammattilaulajien rinnalla. Libreton on laatinut Minna Lindgren. Teoksessa seikkailee ”Janne” Sibelius koululaisena 1870-
luvun Hämeenlinnassa. Juulia Tapolan ohjaama ooppera kuvaa koululaisen kasvua kohti salattua haavettaan ja ominta osaamistaan – säveltämistä.

Syys- ja kevätlukukaudella 2015–2016 Jannen salaisuutta esittävät kymmenet koulut eri puolilla Suomea. Kansallisooppera on tuottanut
koululaisoopperoita 5.–6.-luokkalaisten kanssa jo 14 vuoden ajan. Koululaisille räätälöityjen oopperoiden myötä omakohtaista kokemusta oopperan
tekemisestä on saanut jo 13 582 oppilasta 267 koulussa eri puolilla Suomea.

Kevätkauden liput nyt myynnissä

Kullervon ja Satumaisen Sibeliuksen sekä kevätkauden muiden teosten yksittäiset liput tulivat myyntiin maanantaina 6.10. Kevään uutuusteoksiin kuuluvat
myös Janáčekin sadunomaisen värikäs ooppera Ovela kettu, Wagnerin ainoa komedia Nürnbergin mestarilaulajat, Kaija Saariahon monologiooppera
Émilie sekä Jorma Elon koreografia Kesäyön unelma Felix Mendelssohnin musiikkiin. Lisäksi oopperaohjelmistossa ovat Puccinin La Bohème, Verdin
Aida sekä Straussin operetti Lepakko, ja balettiohjelmistossa nähdään aurinkoinen klassikko Don Quijote. Myös Kansallisoopperan kuoro juhlii 70-vuotista
taivaltaan gaalaesityksillä huhtikuussa.
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Suomen Kansallisooppera on kansallinen taidelaitos, joka toimii koko Suomen hyväksi: Kansallisooppera on maan ainoa ammatillinen oopperatalo, Kansallisbaletti taas maan ainoa
ammatillinen balettiryhmä. Ohjelmistoon kuuluu sekä aikaa kestäviä klassikkoja että uusia teoksia, maailmalta ja kotimaasta.


